ANUNCI
Aprovació de la llista d´admesos i exclosos per la convocatòria de les proves selectives mitjançant
concurs-oposició, de personal laboral eventual per a la creació d’una borsa de treball de
l’especialitat d’enginyeria industrial per a l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, S.A.
La presidenta del Consell d´Administració ha resolt:
El 26 de novembre de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part
a la selecció de personal laboral eventual, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una
borsa de treball de l’especialitat d’enginyeria industrial..

RESOLC:
1. Aprovar la llista següent d’aspirants admesos per prendre part a la convocatòria de les
proves selectives.
Núm. entrada
1
2
3
4

NOM I COGNOMS
***** ******* *****
******* ****** ******
***** ******* ****** ****
********* ****** ******

DNI
*****150W
*****114Y
*****496P
*****794P

2. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la SAM i a la seva pàgina web.
3. Elevar automàticament a definitiva la llista anterior, al no haver cap aspirant exclòs al
procés de selecció.
4. Tal com disposa la clàusula sisena de les bases, la fase d’oposició consistirà en la
resolució per escrit d’un o varis supòsits pràctics, relacionats amb les matèries del temari
i amb les funcions pròpies de l’especialitat d’enginyeria industrial.
5. Queden convocats a la realització de la fase d’oposició el proper dia 16 de desembre de
2021 a les 08:00h, que es durà a terme a les oficines de la SAM, Carrer Major, 22, 4t pis,
de Manacor.
Els aspirants podran dur material de suport a la prova i des de la SAM es posarà a
disposició de cada un d’ells el material informàtic necessari per a dur a terme la prova.

Manacor, 1 de desembre de 2021
La Presidenta,
Cristina Capó Santandreu
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